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ZAPISNIK 8. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 23. 11. 2011 ob 18.00 uri v dvorani Centra I g 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Jože Ciber, Klemen Glavan, Zdravko 
Grmek, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko 
Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Špela Žagar (NO), Martina Uršič (NO), Janez Miklič, 
Leonida Goropevšek Kočar, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Katja Ivanuš, Eva Žagar, Marjetka 
Pintarič Župec, Uroš Čuden, Štefan Gorenčič, Marjana Župec, Marica Zupan, Natalija Skok, 
Polona Skledar, Maja Zupančič, Franc Virant (SVS Dobravica), Franc Susman (SVS 
Tomišelj), Darja Perme (SVS Podkraj), Edo Kumše (SVS Iška Loka), Anže Kumše (SVS 
Vrbljene), Anton Stamol (SVS Podgozd), Nevenka Kosec (SVS Podgozd), Ivan Žagar (SVS 
Iška vas), Jožica Amadea Demšar (SVS Visoko–Rogatec), Rok Jakič (PGD Golo), Zlatko 
Usenik (SVS Zapotok), Barbara Močan (Društvo Zapotok), Vanja Pangrc (PGD Golo), Deja 
Šturm (PGD Golo), Katja Zdravje (SVS Ig), Matej Rupert (SVS Matena). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011–3 
3. Obravnava in potrditev Posameznega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 

Občine Ig za leto 2011/dopolnitev 2  
4. Predstavitev in splošna razprava predloga proračuna občine Ig za leto 2012 
5. Obravnava Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 

inšpektorat in redarstva občin Grosuplje, Ig in Škofljica/prvo branje  
6. Obravnava in potrditev predloga povišanja točke za odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča 
7. Obravnava in potrditev predloga Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajno 

gospodarjenje z divjadjo v občini Ig  
8. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nakupa zemljišča za KZ Ig 
9. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nakupa zemljišča Center Ig 
10. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Seji se pridruži Alenka Jeraj 
 
K točki 2 
Bojana Birsa predstavi rebalans proračuna za leto 2011-3.  
Župan poda rebalans proračuna 2011-3 v razpravo. Svetniki niso imeli pripomb. 
 
Z 12 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prora čunu Ob čine Ig za leto 2011–3.  
 
Z 12 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prora čunu Ob čine Ig za leto 2011-3. 
 
K točki 3 
Janez Miklič pove, da želi Občina s prodajo zemljišča prodati komunalno opremljeno 
zemljišče in omogočiti Susman Mileni odkup zemljišča na katerem stoji del njene 
stanovanjske hiše. Zemljišče je Občina pridobila s končanjem denacionalizacijskega 
postopka – Agrarna skupnost Iška in Iška vas. 
 
Z 12 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da se dovoli prodaja 
zemljiš ča v Iški vasi parc. št. 605/30 – stanovanjska stavb a 12m2 in pašnik 23m 2, k.o. 
Iška vas.  
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K točki 4 
Bojana Birsa predstavi proračun Občine Ig za leto 2012. 
Župan poda proračun za leto 2012 v razpravo. Svetniki niso imeli pripomb 
 
Z 12 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da se o Predlogu prora čuna 
Občine Ig za leto 2012 in o Predlogu Odloka o prora čunu Ob čine Ig  za leto 2012 opravi 
javna razprava. Predlog bo v javni razpravi 15 dni,  oziroma do 8.12.2011. Skladno z 
drugo to čko 94. člena Poslovnika Ob činskega sveta Ob čine Ig, se predlog objavi na 
spletnih straneh ob čine, zainteresirani pa lahko dostopijo do predloga tudi v prostorih 
Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig v času uradnih ur. 
 
K točki 5 
Leonida Goropevšek Kočar pove, da so župani treh občin Grosuplje, Ig in Škofljica podpisali 
pismo o nameri za ustanovitev skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Grosuplje, Škofljica in Ig. V navedenem Odloku ne prihaja do bistvenih 
sprememb glede prejšnjega odloka. Spremembe so v številu občin, ki ustanavljajo skupno 
upravo, sprememba je sedeža uprave, ki bo v Grosupljem in število zaposlenih, ki se bo 
povečalo. 
 
Seji se pridruži Zdravko Grmek, predsednik statutarno pravne komisije, ki pove, da je predlog 
obravnavala komisija in zavzela stališče, da bi se organ sestal s predstavniki vaških svetov in 
skupaj pregledal nevarna območja. Komisija predlaga predlog odloka v obravnavo in 
potrditev Občinskemu svetu.   
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Jože Ciber, Tone Krnc in Alenka Jeraj. 
 
Z 13 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o ustanovitvi organa skupne ob činske uprave »Medob činski inšpektorat in 
redarstvo ob čin Grosuplje, Ig in Škofljica.  
 
Z 13 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medob činski inšpektorat in redarstvo ob čin Grosuplje, Ig in 
Škofljica.  
 
K točki 6 
Župan pove, da je predlog povišanja vrednosti točke NUSZ za 2 %, predlagana vrednost 
točke za leto 2012 znaša 0,002416 eur/m2. 
 
Z 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Sklep o vrednosti to čke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča na obmo čju Občine Ig za leto 2012.  
 
K točki 7 
Zdravko Grmek pove, da je predlog odloka Komisija obravnavala in ga predlaga Občinskemu 
svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Z 13 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Ob čini Ig.  
 
Seji se pridruži Franc Toni. 
 
K točki 8 in 9 
Angelca Kuralt predsednica Nadzornega odbora je predstavila Poročilo o nadzoru nakupa 
zemljišča Kmetijska zadruga Ig in Poročilo o nadzoru nakupa zemljišča Center Ig. V poročilih 
je NO opozoril na napake pri postopku nakupa zemljišč. Sledila je razprava v kateri so 
sodelovali Alenka Jeraj, Tone Krnc, Anton Modic, Franc Toni, Špela Žagar.  
 
Alenka Jeraj zapusti sejo. 
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K točki 10 
� Rado Simić predlaga, da se v Odbor za družbene dejavnosti namesto Suzane Rakič, 

ki se je preselila v drugo občino imenuje Zuhra Jovanovič.  
 

Z 13 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig imenoval Zuhro Jovanovi č za nadomestno 
članico v Odbor za družbene dejavnosti. 
 

� Tone Krnc vpraša kdo je podal prijavo glede plakata za volitve, ki je na lipi v Mateni 
ter kateri zakon je bil s tem kršen in ali morajo plakate odstraniti.  
Leonida Goropevšek Kočar pove, da prijavitelja prijave ne sme imenovati in s 
plakatiranjem je bil kršen Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Ig. 

� Tone Krnc predlaga, da se zaradi pripomb, kritik, nerešenih primerov in slabo 
opravljenega dela dosedanjega inšpektorata skliče izredna seja Občinskega sveta. 

� Jože Ciber opozori glede plakata na Golem, ki zastira pogled na tablo – smerokaz. 
� Nevenka Kosec (SVS Podgozd) predlaga postavitev hitrostnih ovir v Podgozdu.  
� Tone Krnc predlaga, da se postavi cestno ogledalo v križišču za Sarsko. 
� Jože Ciber predlaga postavitev ogledala na Kureščku na cesti za Visoko. 
� Slavko Pavlič predlaga postavitev hitrostnih ovir v Mateni, takrat ko se bo asfaltiralo. 
� Franc Toni predlaga, da se » globoka pot » nasuje s peskom. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec   

 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 


